
 
 

 االجتماعات وأال يطلبوا من باب التوفير يطبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى
 نسخًا إضافبة

 
CBD 

 
 

 
 
 

 
 اإلتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 

 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الخامس
 مونتريال، كندا

 2000فبراير / شباط4 –يناير / كانون الثاني31
 ∗ من جدول األعمال المؤقت 3-5– 3البند 

 الوضع القائم واالتجاهات وتبين الخيارات: لبيولوجي للغاباتالتنوع ا
 في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

 ألف الصادرة عن الهيئة الفرعية 4/1 مnن التوصية  4 الصnادر عnن مؤتمnر األطnراف ولnلفقرة      4/7 مnن المقnرر    12اسnتجابة لnلفقرة      
تقريرًا مرحليًا عن برنامج العمل ) 1: (أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة التي تتضمن ما يلي   ) هفمعتت(والتقnنية والتكنولوجية    للمشnورة العnلمية     

تقييمًا أوليًا لألوضاع القائمة واالتجاهات وتبين الخيارات ) 2. (4/7الخnاص للتnنوع بالnبيولوجي، الذي أخذ به مؤتمر األطراف بموجب مقرره            
 . لحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغاباتفي سبيل ا

 :فيما يتعلق بما أحرز من تقدم في تنفيذ برنامج العمل منذ االجتماع الرابع لـ هفمعتت، قامت األمانة باألنشطة التالية 

(I)  تحديث الـ ويب سايت بشأن التنوع البيولوجي للغابات؛ 

(II) وجي للغابات؛تحديث جدول الخبراء في مجال التنوع البيول 

(V)  التوقيع على مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الدولية للغابات)CIFOR(؛ 

طnرح عملية لتجميع دراسات الحاالت من البلدان التي جرى فيها تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية بطريقة تنطوي على         )د(
 ممارسات إدارية مستدامة؛

 نشطة البشرية على التنوع البيولوجي للغابات؛البدء بتحليل شامل للطرائق التي تؤثر بها األ )ه(

 .البدء في تحليل منهجيات تهدف إلى السير قدمًا في وضع المعايير والمؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي للغابات )و(

و ما دعت إليه وفيمnا يتعnلق بالnتقرير الخnاص بالوضnع القائم واالتجاهات وتبين الخيارات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام، وه           
، تتضnمن المذكnرة الحالية تقييمًا أوليًا لما هو موجود في الوقت الحاضر من معارف ومنهجيات لتقييم الوضع القائم       4/7 مnن المقnرر      12الفقnرة   

 الخيارات واالتجاهnات فnي التnنوع الnبيولوجي لnلغابات، وتذكnر المnنهجيات الشnائعة االسnتعمال في الوقت الحاضر وما يجري من عمليات بشأن               
 .التي سبق تبينها فعًال لدى عدة مؤسسات ومحافل مهتمة بالموضوع، بما فيها الخيارات المقترحة في سياق االتفاقية نفسها

 التوصيات المقترحة

 :قد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي  

 .بيولوجي للغابات بما أحرز من تقدم في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع اليحيط علما -1
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 فnريقا مnن الخبراء التقنيين مخصصًا في مجال التنوع البيولوجي للغابات، ومكلفًا بالقيام           وينشnئ  -2
 :بما يلي

القيnام بnتقييم شnامل للوضnع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك تقييم الوقع والدروس المستفادة         )أ(
 .من التدابير التي اتخذت

تnnnبين الخيnnnارات فnnnي سnnnبيل الحفnnnظ واالسnnnتعمال المسnnnتدام للتnnnنوع الnnnبيولوجي لnnnلغابات، بتطnnnبيق مnnnبادئ نهnnnج األنظمnnnة     )ب(
 .اإليكولوجية

 .أن يتم عمله في الوقت المناسب لتقديمه إلى االجتماع السابع لـ هفمعتت، قبل االجتماع السادس لمؤتمر األطراف )ج(
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 مقدمة -أوال 

 بشأن التنوع البيولوجي للغابات، 4/7، أتخذ المقرر 1998إن مؤتمnر األطراف، في اجتماعه الرابع المعقود في براتسالفا في مايو       -1
 هفمعتت، في اجتماعها الرابع، بحث األمين التنفيذي على تشجيع تنفيذ برنامج العمل  وقامت. شnامًال بnرنامج عمnل ورادا بالمnرفق بذلnك المقرر           

 الصnادر عnن مؤتمnر األطnراف، وعnلى أن يقnدم إلى هفمعnتت فnي اجnتماعها الخnامس تقريnرا عما أحرز من تقدم، وكذلك عن                  4/7وفقnًا لnلمقرر     
 تطلب من هفمعتت تقديم المشورة 4/7 من المقرر 12 إلى ذلك، فأن الفقرة     وباإلضافة. الخطnوات المطnلوبة لتطوير برنامج العمل في المستقبل        

عnن الوضnع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي للغابات، وتبين الخيارات في مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات،      
 .إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس

األميnnن التnنفيذي بnإعداد هnnذه المذكnرة، الnnتي تصnف أوال فnnي القسnم الnثاني مnnنها، األنشnطة الرئيسnnية الnتي بذلnnتها         وبnناء عnلى ذلnnك قnام     -2
وتقدم المذكرة في المقام الثاني في القسم . األمانnة بشnأن تnنفيذ بnرامج العمnل الخnاص بالتnنوع الnبيولوجي لnلغابات منذ االجتماع الرابع لـ هفمعتت          

وفnnي . أوليnnًا لمnnا هnnو مnnتوافر حاليnnًا مnnن معnnرفة ومnnنهجيات لnnتقييم الوضnnع القnnائم واالتجاهnnات فnnي التnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات  الnnثالث مnnنها، تقييمnnًا 
الجnزأين ألnnف وبnnاء مnnن هnnذا القسnم صnnورة عامnnة لمnnا هnnو مnnتاح حاليnًا مnnن معnnلومات عnnلمية وتقnnنية بشnأن الوضnnع القnnائم واالتجاهnnات فnnي التnnنوع      

رض الجزء باء المنهجيات والعمليات الجارية بشأن الخيارات التي تم تبينها فعًال، لدى عدة منظمات ومحافل معنية      ويسnتع . الnبيولوجي لnلغابات   
وباعتبار أن موضوع التنوع البيولوجي للغابات سوف يعاد فيه النظر بطريقة واسعة في  . باألمnر، بمnا فيها المنظمات والمحافل التابعة لالتفاقية        

هفمعnتت، قnد كnان هnناك شnعور بأنnه فnي سnبيل الحصnول عnلى صnورة شnاملة للتnنوع البيولوجي للغابات يمكن السير خطوة              االجnتماع السnابع لnـ      
بخطnوة، فيمnا يتعnلق بnتقييم الوضnع القnائم واالتجاهnات فnي التnنوع الnبيولوجي، كnي يnنظر مؤتمnر األطراف في ذلك في اجتماعه السادس، وذلك                     

وقد استفاد إعداد القسم الثالث من التقرير من السند العلمي الصادر . عتت، وإتمام التقييم في االجتماع السابع  بالnبدء فnي االجnتماع الخامس لـ هفم        
ومnnن تعnnليقات وردت خصوصnnًا مnن أمانnnة المحفnnل الحكومnnي الدولnي المعnnني بالغابnnات والفnnاو   ) CIFOR(عnن مركnnز الnnبحوث الدوليnnة لnلغابات   
 .واليونسكو والمرفق العالمي للبيئة

 تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الخاص -انيا ث
 بالتنوع البيولوجي للغابات

 تحديث ويب سايت االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي للغابات -ألف 

، وذلك 1998قnامت األمانnة بnتحديث ويnب سnايت االتفاقيnة بشnأن التnنوع الnبيولوجي لnلغابات، الnذي أتيnح للمرة األولي في أغسطس                    -3
 الصادر عن مؤتمر األطراف وبرنامج 4/7 ويشnمل الnـ ويnب سnايت فnي الوقnت الحاضnر ويركز على المقرر             . لمnا اسnتجد مnن عناصnر        مnراعاة 

العمnل الخnاص بالتnنوع الnبيولوجي لnلغابات كمnا ورد فnي المnرفق بذلnك المقnرر، وكذلnك مقررات مؤتمر األطراف وتوصيات هفمعتت المتعلقة                     
 سايت أيضا المعلومات الالزمة المتعلقة بالعمليات ذات الصلة مثل المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات،  ويشnمل الnـ ويب  .بهnذا الموضnوع   

وكذلnك المسnائل المشnnتركة بيnن عnدة قطاعnnات مnثل مؤشnnرات التnنوع الnبيولوجي ونهnnج األنظمnة اإليكولوجيnnة وسnيوفر الnـ ويnnب سnايت المnnراجع            
 . بين المنظمات المعنية باألمرللتوثيق العلمي والتقني، وسيكون وصلة 

 تحديث جدول الخبراء في مجال التنوع البيولوجي للغابات -باء 

.  بلدًا91 أسم خبير ينتمون إلى 392 يشمل جدول خبراء االتفاقية في مجال التنوع البيولوجي للغابات 1999 أكتوبر 15ابnتداء مnن     -4
لصnnادر عnnن االجnnتماع الnnرابع لألطnnراف، مطnnلوب مnnن األميnnن العnnام ومnnن الnnنقاط الوطnnنية  ، ا19، المnnرفق األول، الفقnnرة 4/16وإعمnnاال لnnلمقرر 

وتبعًا . لالتصnال ومnن الهيnئات المعnنية أن يقومnوا جميعًا بالتحديث المنتظم لجداول الخبراء، على أن تكون شاملة المعلومات الخاصة بكل خبير       
أن ) 1: (دول بأن طلبت من جميع نقاط االتصال الوطنية ومن الهيئات المعنية ما يلي لذلnك بnدأت األمانnة فnي هnذه العمnلية أي عملية تحديث الج       

تقديnم األسnماء الجديnدة للخnبراء فnي مجال التنوع البيولوجي للغابات حسب      ) 2. (تؤيnد مnا إذا كnانت المعnلومات السnابق تقديمهnا ال تnزال صnالحة             
األنشnطة المسnتقبلية الnتي سnتجرى فnي إطnار تnنفيذ بnرنامج العمل، مثل عمليات         وسnوف يسnتعمل الجnدول المحnدث للخnبراء فnي             . مقتضnى األمnر   

 . االستعراض التي يقوم بها النظراء وأنشطة أي فريق اتصال أو فريق من الخبراء التقنيين المخصصين، سوف تنشأ في المستقبل

مذكnnرة تفnاهم مnnع مركnnز الnnبحث  :  الnnتعاون مnnع الهيnئات األخnnرى   -جيnم  
 ال الغاباتالدولي في مج

 الصادرين 4/15 و 4/7، وكذلnك لnلمقررين   24 مnن اتفاقيnة التnنوع الnبيولوجي، وال سnيما المnادة       18 و 17 و   12 و 7تطnبيقا لnلمواد      -5
ووقع الطرفان ). CIFOR(عnن مؤتمnر األطnراف، قnامت األمانnة بالتفاوض في وضع مذكرة تفاهم مع مركز البحث العلمي في مجال الغابات              

وتهnدف هnذه المnبادرة إلى تشnجيع بnرنامج العمnل فnي مجnال التnنوع الnبيولوجي للغابات على الصعيد الداخلي                 . 1999ة فnي أكnتوبر      عnلى المذكnر   
وإلى تعزيnز صnالت األمانnة بالمجnتمع العnلمي الnذي يnتعامل مnع التnنوع الnبيولوجي للغابات، والسماح لألمانة بأن تستمد من الخبرة العلمية كلما             

تnnنص مذكnnرة الnnتفاهم عnnلى إجnnراء بحnnوث وعnnلى تعnnاون وعnnلى أنشnnطة متصnnلة بهnnذا الموضnnوع فnnي مجnnال التnnنوع الnnبيولوجي     و. اقتضnnى األمnnر
لnلغابات، وممnا تشnمله تnبادل المعnلومات العnلمية وتبين الحلول واقتراح الحلول في المسائل البيولوجية للغابات، في البلدان التي هي أطراف في                

 .االتفاقية

فnي بnرنامج العمnل الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات     1العنصnر    -دال  
 دراسات الحاالت بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية: 

 فnي بnرنامج العمnل المتعnلق بالتnنوع الnبيولوجي لnلغابات يدعnو إلى تقديnم دراسnات حnاالت مnن البلدان التي جرى فيها              1أن العنصnر     -6
 ويمكن أن يساعد ذلك البلدان األخرى على وضع نهجها .دامة تتعلق بإدارة شؤون الغاباتتطnبيق نهnج األنظمnة اإليكولوجيnة في ممارسات مست     

 وقد اعترف مؤتمر األطراف بأن نهج األنظمة اإليكولوجية هو اإلطار األولي .وتدابيnرها الوطnنية الذاتيnة، بموجnب بnرنامج العمnل المشnار إليnه           
 وباإلضافة إلى ذلك فأن نهج األنظمة اإليكولوجية ستنظر فيه هفمعتت بتوسع في .)2/8ر المقر(لnلعمل الnذي ينnبغي إجnراؤه فnي نطاق االتفاقية          



UNEP/CBD/SBSTTS/5/8 
Page   5 

وتبعًا لذلك رأت األمانة أن هناك ما يدعو بصفة ).  باء4/1المقرر (اجnتماعها الخnامس كمnا سnينظر فيnه مؤتمnر األطراف في اجتماعه الخامس                
ول فnي بnرنامج العمـل، وبناء عليه طلبت من األطراف أن تقدم دراسات حاالت   خاصnة إلى إعطnاء أولويnة إلى هnذا العمnل بموجnب العنصnر األ            

ونnnتيجة هnnذا العمnnل، الnnتي سnnتفيد كذلnnك مnnن نnnتائج     . تnnبين إدمnnاج نهnnج األنظمnnة اإليكولوجيnnة فnnي الممارسnnات المسnnتدامة إلدارة شnnؤون الغابnnات     
 .اع السابع لـ هفمعتتاالجتماعات القادمة لـ هفمعتت ولمؤتمر األطراف، سوف تتاح في االجتم

 فnي برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات         2العنصnر    -هnاء   
تحnليل شnامل لnلطرائق الnتي تؤثnر بهnا األنشnطة البشرية على               : 

 التنوع البيولوجي للغابات

وبnnلغت . وتدهnnور أحوالهnnا مnnنذ الثمانيnnنات، اتخnnذت عnnدة مnnبادرات لnnتفهم األسnnباب المباشnnرة  والكامnnنة النكمnnاش مسnnاحة الغابnnات           -7
وال  ( 21المناقشnات فnي هnذا الموضnوع ذروتهnا فnي مؤتمnر األمnم المnتحدة بشnأن البيnئة والتnنمية فيمnا يتعnلق بالمفاوضات بشأن جدول األعمال                     

 أسباب اضمحالل غيnر أنه كانت هناك حاجة ال تزال قائمة لمعالجة موضوع . ، واتفاقيnة التnنوع الnبيولوجي ومnبادئ الغابـnات       )11سnيما الفصnل     
على ) IFFإف (الغابnات وتدهورهnا، وعكnف الفnريق الحكومnي الدولnي المعnني بالغابnات وبعnد ذلnك المحفnل الحكومnي الدولnي المعnني بالغابات                     

الكامنة ولعnب بnرنامج األمnم المnتحدة للبيnئة دورًا هامnًا كذلnك فnي هnذا المجnال، إذ سnاند مnثًال عقnد ورشnة بشأن األسباب                  . دراسnة هnذا الموضnوع     
وقام المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات بالنظر في هذه المسألة في اجتماعه الثالث . 1999الضnمحالل الغابات، في كوستاريكا في يناير      

الغابات، باعتnباره موضnوعا يحnتاج إلى مnزيد مnن اإليضnاح، وبيnنما قام المحفل بتأكيد أهمية اقتراحات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني ب                
وكان االقتراح األول منه ذا /. 1بشnأن اتخnاذ تدابيnر حnول األسباب الكامنة وراء اضمحالل الغابات وتدهورها، تبين من جانبه اقتراحات إضافية       

دابير العملية  من برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات، إذا أنه يدعو إلى مزيد من الدراسة ولمزيد من الت       2ارتnباط خاص بالعنصر     
 . لمعالجة سلسلة األسباب الكامنة وراء اضمحالل الغابات وتدهورها في كل بلدًا

 وإلى .ومnن ضnمن األسnباب الكnثيرة الضnمحالل الغابnات وتدهورهnا، أصnبحت الحnرائق شnاغًال تnزداد أهميnته في السنوات األخيرة                      -8
، آثnnار الفnnريق العnnامل العnnالي )اليونيnnب(صnnًا بnnرنامج األمnnم المnnتحدة للبيnnئة جnnانب الnnتزام مؤسسnnات دوليnnة كnnثيرة بمعالجnnة هnnذا الموضnnوع، خصو 

هذه المسألة كذلك، وهو يسعى في الوقت الحال إلى اقتراح طرائق ) ITFFورمnزه إتف    (المسnتوى المشnترك بيnن الوكnاالت والمعnني بالغابnات             
 حرائق الغابات الموسمية في المناطق التي تتعرض لهذه الحرائق في ووسnائل لمسnاعدة البnلدان عnلى إنشnاء مقدرة مستدامة لمنع أو تخليف آثار         

 /.2مختلف أنحاء العالم

بnدأت األمانnات كذلnك فnي العمnل في مجال أسباب اضمحالل الغابات وتدهورها في سبيل إجراء تحليل شامل للطرائق التي تؤثر به          -9
ونتائج .  من برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات2لى ذلك في العنصر األنشnطة البشnرية عnلى التnنوع الnبيولوجي لnلغابات، كما أشار إ        

تقييم الوضع " هnذا العمnل المnبدئي والمسnتمر والnذي يشnمل بصnفة خاصnة تعزيnزا عnلميا من سيفور، واردة في القسم أدناه الذي يعالج موضوع             
ذي يسnnتعرض األسnnباب المباشnnرة والرئيسnnية الكامnnنة وراء ضnnياع التnnنوع    ، وهnnو القسnnم الnn "القnnائم واالتجاهnnات فnnي التnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات   

 ونnتائج الورشnnة العالميnة بشnnأن   3إف (وقnnد اسnتفاد هnذا العمnnل كذلnك مnnن نnتيجة المحفnل الحكومnnي الدولnي المعnnني بالغابnات        . الnبيولوجي لnلغابات  
 ).1999، يناير سان خوزيه، بكوستاريكا(األسباب الكامنة وراء اضمحالل الغابات وتدهورها 

:  فnnي بnnرنامج العمnnل بشnnأن التnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات 3العنصnnر  -واو 
المnnnnنهجيات المؤديnnnnة إلى إحnnnnراز تقnnnnدم فnnnnي وضnnnnع معاييnnnnر      

  ومؤشرات للتنوع البيولوجي للغابات

ين المعاييnnnر ، لتnnnب21 مnnnن جnnnدول األعمnnnال 11والفصnnnل " مnnnبادئ الغابnnnات "هnnnناك عnnnدد مnnnن المnnnبادرات تحnnnاول االسnnnتجابة لnnnنداء  -10
ومعظم هذه المبادرات قد وضعت معايير ومؤشرات خاصة . والمؤشnرات فnي مجnال تقييnم الnتقدم المحnرز نحnو إدارة مسnتدامة لشnؤون الغابnات              

وبيnnنما ). "ITTO or "Lepateriqueالفnnاو و /مnnثل عمnليات مونnnتريال وهلسnنكي، وتnnراباتو، واليونيnب   (بالتnنوع الnnبيولوجي أو اإليكولوجnي   
وكلها تضم العناصر األساسية . أو هيكلها، إال أنها تتشابه من حيث األهداف والنهج/ هnذه المnبادرات بعnض الشnيء مnن حيnث محتواها و         تختnلف 

مnدى مnوارد الغابnات، التnنوع الnبيولوجي لnلغابات، صnحة الغابnات وحيويnتها، الوظnائف اإلنnتاجية والحمائيnة لnلغابات، المنافع                    : الرئيسnية الnتالية     
اعية واالقتصnادية واالحnتياجات، وفnي هnذا الصnدد قnامت الفnاو بمسnاندة البnلدان األعضnاء بها في مجال مؤشرات اإلدارة المستدامة، وال                 االجnتم 

وطرحت . والبلدان األفريقية وبلدان الشرق األوسط الجافة، وكذلك بلدان عملية هلسنكي   ) Lepateriqueعمnلية   (سnيما بnلدان أمnريكا الوسnطي         
 . كذلك مشروعات ميدانية وورشا لمساعدة البلدان على تحديد وتنفيذ معايير ومؤشرات بشأن إدارة شؤون الغاباتهذه المنظمة

بيnد أنnه يمكnن فعل الشيء الكثير لتحسين إدارة الغابات وحفظ التنوع البيولوجي للغابات دون القلق حول ما إذا كانت جميع المعايير          -11
 أن معايير التنوع البيولوجي ومؤشراته لها جميعًا نفس العيوب باعتبارها دراسات    .بات يجnرى تطnبيقها أمnا ال       الخاصnة بnاإلدارة المسnتدامة لnلغا       

 et Stork(فهnي ال تشnمل تقييمnا مباشرا للتنوع البيولوجي ولكنها مجرد عمليات تستبقي وتولد التنوع البيولوجي    : واسnعة باألقمnار الصnناعية    
1997, . al(. ــ يقول أن القياس المباشر للتنوع البيولوجي في الموقع خير من القياس غير المباشر )  et alWatt . ,1999(ن  وبعnـض المؤلفي

وتعمل سيفور في الوقت الحاضر في كال . حnتى إذا كnان هnذا القيnاس غيnر المباشnر قائمnًا عnلى أسnاس تفهم العوامل التي تحدد التنوع البيولوجي           
    nع معاييnة أن تضnاهين، محاولnرات له    االتجnبيولوجي ومؤشnنوع الn1998(ر للت , .et al; Boyle 1997, . et alStork (  ومنهجيات للتقييم ،

 ). et al; Watt 1997; Gillison & Carpenter, 1996, . et alGillison . , 1999(السريــع للتنـوع البيولوجـــــي 

12-  nnدة بشnnلومات مفيnnلى معnnنطوي عnnد يnnددة قnnرات المحnnد المؤشnnلغابات إن رصnnة لnnة اإليكولوجيnnائم لألنظمnnع القnnي الوضnnات فnnأن االتجاه
بيnد أن المؤشnرات قnد تكnون عnلى أكnبر درجnة مnن الفnائدة فnي الموقnع نفسه، بينما ال تكون فائدتها                 . واحnتماالت صnدور إشnارات لإلنnذار المnبكر         

م الدراسات التي تجرى في الموقع تميل إلى أن تكون مفرطة وينبغي أن يالحظ كذلك أن معظ    . لnإلدارة العامnة لشؤون الغابات إال فائدة محدودة        
                                                           

 )ITFF)  : htm.IFF/sustdev/esa/org.un.wwwأنظر تقرير  / 1
  في هذه المسألةITFF بالتنوع البيولوجي للغابات، سوف تقوم األمانة بالتعاون الوثيق مع  من برنامج العمل الخاص2في سياق العنصر  / 2
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فnي التفاصnيل بالنسnبة لالحnتياجات الحاليnة لالتفاقية، غير أنها جوهرية في توفير المعلومات الحقيقية عن الموقع، لمساندة الدراسات الوطنية أو            
وباإلضnافة إلى ذلك فأن  . UNEP/CBD/SBSTTA/5/12 واسnتعمال مؤشnرات التnنوع الnبيولوجي أمnر مnناقش كذلnك فnي الوثيقnة                . اإلقnليمية 
 مnن بnرنامج العمnل الخnاص بالتnنوع البيولوجي للغابات، يدعو إلى تقييم الخبرات المكتسبة في العمليات الوطنية واإلقليمية، مع تبين             3العنصnر   

              nة بالتnرات الخاصnين المؤشnًال، وتحسnة فعnبادرات القائمnي المnتركة فnوات المشnر والفجnبيولوجي للغابات العناصnوينبغي إتمام هذا التقييم . نوع ال
 .لالجتماع السابع لـ هفمعتت

العمnل المطnلوب لوضnع بnرنامج عمل المستقبل في مجال التنوع              -زاي  
 البيولوجي للغابات

ليمية  الصnnادر عnnnن مؤتمnnر األطnnراف، حnnnث مؤتمnnر األطnnراف البnnnلدان والمnnنظمات الدوليnnة واإلقnnn       4/7 مnnnن المقnnرر  2فnnي الفقnnرة    -13
وحيث أن البرنامج قد أقر . والمجموعnات الرئيسnية وغيnرها مnن الهيnئات المعnنية على التعاون في القيام بالمهام التي تم تبينها في برنامج العمل              

برنامج  من 4الفقرة (وباإلضافة إلى ذلك فهو يصور أفقًا تخطيطيا لمدة ثالث سنوات . ، فأنnه ال يnزال فnي مرحnلة مnبكرة مnن تطnبقيه       1998فnي   
 5الفقرة (، وينnبغي لكل مراحله أن تكون موضع استعراض دوري، وينبغي لوضع البرنامج أن تراعي التوصيات المقدمة من هفمعتت     )العمnل 

 ).من برنامج العمل 

سادس، نظnرًا لذلnك، ونظnرًا ألن األنظمnة اإليكولوجيnة لnلغابات سnوف يnنظر فيهnا بnتعمق مnن جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه ال                   -14
 وتnبعًا لذلnك قد ترغب   .سnيكون مnن المناسnب تقديnم تقييnم عnن الوضnع القnائم فيمnا يتعnلق بتnنفيذ بnرنامج العمnل لnـ هفمعnتت، فnي اجnتماعها السnابع                         

هفمعnتت فnي أن توصnي بnأن يطnلب مؤتمnر األطnراف مnن األطnراف والبnلدان والمnنظمات الدوليnة واإلقnليمية والمجموعات الكبيرة وغيرها من                
 nي             الهيnnر واردة فnاالت وعناصnات حnنها دراسnون مnnائل يكnل، بوسnرنامج العمnنفيذ بnلة بتnnلومات المتصnدم المعnوع أن تقnلة بالموضnئات ذات الص

  .التقارير الوطنية أو بوسائل أخرى حسب مقتضى الحال

بيل اإلسهام في تقدمه، قد ترغب فnي سnبيل تحقيnق مnزيد مnن الnتطوير فnي برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات، وفي س         -15
 ويمكnن للتكnليف الذي يصدر لمثل هذا   .هفمعnتت فnي أن توصnي بإنشnاء فnريق مnن الخnبراء التقnنيين مخصnص بشnأن التnنوع الnبيولوجي لnلغابات                

 : الفريق أن يتضمن ما يلي 

قيnnام بnnتقييم الوضnnع القnnائم   ، ال12، الفقnnرة 4/7وفقnnا للطnnلب الصnnادر عnnن مؤتمnnر األطnnراف، كمnnا هnnو وارد فnnي المقnnرر       )أ( 
 :للمعرفة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن األنظمة اإليكولوجية للغابات، مع اإلشارة بنوع خاص إلى ما يلي 

الوضnnnع القnnnائم واالتجاهnnnات والnnnتهديدات الرئيسnnnية للتnnnنوع الnnnبيولوجي      (1)
 .للغابات

(2)    nnنوع الnnتدام للتnnتعمال المسnnالحفظ واالسnnلق بnnا يتعnnارات فيمnnبيولوجي الخي
 للغابات، في سبيل التقدم في وضع نهج األنظمة اإليكولوجية وعالقاتها باإلدارة المستدامة للغابات

تقديnم المشnورة والتوصnيات عن الطرائق والوسائل المعينة لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات بطريقة          )ب(
 .لمستويات اإلقليمية والدولية إلى مؤتمر األطرافأشد فاعلية، ولإلبالغ عما يحرز من تقدم على ا

الnnnتقييم األولnnnي للوضnnnع القnnnائم واالتجاهnnnات وتnnnبين الخيnnnارات فnnnي مجnnnال الحفnnnظ         -ثالثا 
  واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات

 الخلفية -ألف 

فالغابnnات المداريnnة والمعnnتدلة المnnناخ    : "  األرض أن الغابnnات هnnي األنظمnnة اإليكولوجيnnة األرضnnية الnnبيولوجية األشnnد تnnنوعًا عnnلى       -16
" والشnمالية الثnلجية، تمnثل أكnثر المجموعnات تnنوعًا مnن الموائnل للنبات والحيوان والكائنات الدقيقة، ويعيش فيها معظم األنواع البرية في العالم                 

ت أو ألنnnواع الغابnnات كالnnتعريفات الnnتي تسnnتعملها الفnnاو  ولألنظمnnة اإليكولوجيnnة لnnلغابا(وهnnناك عnnدة تعnnريفات لnnلغابات  ). ، المnnرفق2/9المقnnرر (
وتعريفات . بيد أنه ال يوجد اتفاق عالمي على هذه التعريفات). والمركnز العnالمي لرصnد الحفnظ والمعهnد العnالمي لnلموارد، أنظnر المرفق الثاني                 

مع قليل من اإلشارة أو ) نسبة الغطاء التاجي لألشجار (وهnي تقnوم أساسnًا عnلى الغطاء النباتي        . الفnاو هnي عnلى األرجnح أشnد الnتعريفات شnيوعاً             
 ).من سلع وخدمات(ومن مهام ) التنوع البيولوجي(تكوين /بدون أية إشارة إلى ما للغابات من هيكل

م إن طnريقة تشnغيل األنظمnة اإليكولوجيnة أو وظnائف هnذه األنظمnة تnnبين المجمnوع اإلجمnالي للعمnليات الnتي تnتم عnلى مسnتوى الnnنظا               -17
اإليكولوجnي المنظور فيه، مثل دورة المادة، والطاقة والمواد الغذائية، وكذلك العمليات التي تتم على المستويات اإليكولوجية الدنيا، والتي تؤثر           

ة  إن تشnغيل نظnام إيكولوجnي سnليم يعnتمد على صيان     . ) et alMooney .1995(فnي األنمnاط أو العمnليات عnلى مسnتوى الnنظام اإليكولوجـnـي        
والخدمات والسلع . طائفnة واسعة من التفاعالت بين المكونات الحية وغير الحية، ويرتهن األمر كذلك بالتركيب الهيكلي الخاص لهذه المكونات       

 .التي يقدمها التنوع البيولوجي للغابات أمر يعتمد على الصيانة على المدى الطويل لتشغيل هذا النظام اإليكولوجي تشغيًال سليمًا وصحيًا

يعnتمد البشnر اعnتمادا كnبيرا أمnا بصnفة مباشnرة أو غيnر مباشnرة فnي غذائهم وصحتهم ورفاهم وتمتعهم بالحياة على أنظمة وعمليات                -18
 ومnnن ضnnمن أهnnم الخدمnnات الnnتي تقدمهnnا األنظمnnة      . وهnnذا صnnحيح بصnnفة خاصnnة فnnي حالnnة األنظمnnة اإليكولوجيnnة لnnلغابات       .بيولوجيnnة أساسnnية 

المنطقة المتجمدة شماليًا والمنطقة المعتدلة (قدمهnا التنوع البيولوجي للغابات بالنسبة للمناطق الحراجية الرئيسية الثالث       اإليكولوجيnة لnلغابات وي    
حمايnnة المnnوارد المائيnnة وتnnنظيم الnnتدفقات المائيnnة، وتكويnnن الnnتربة     : وألشnnجار المnnنغروف يمكnnن أن يذكnnر مnnا يnnلي    ) المnnناخ والغابnnات المداريnnة 

ين المnnواد الغذائيnnة ودورة المnnواد الغذائيnnة، والتnnلقيح، والتnnنظيمات الغذائيnnة الديnnناميكية للسnnكان، والموائnnل، للعشnnائر المقيمnnة         وحمايnnتها، وتخnnز 
والعابnرة، وخnزانات مسnتودعات ثnاني أكسnيد الكnربون، وتnنظيم المnناخ، وصnيانة األنظمnة اإليكولوجيnة اإلقnليمية، واالنnتعاش بعد حدوث وقائع                         

األخشاب والمنتجات : والسnلع الرئيسnية الnتي يشملها التنوع البيولوجي للغابات هي    ). Scope 1996;  Abramovitz 1998(غيnر مnنظورة   
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 ; Scope 1996) (الخشnnبية، الغnnذاء، المnnوارد الطnnبية، النnnبات الزخnnرفي، تnnربية السnnالالت واخnnتزان الوقnnائــع المختnnلفة المتعnnلقــة بالسnnكـان  
Abramovitz 1998.( 

 بعnnض السnnلع والخدمnnات والمنnnتجات مnnثل األخشnnاب وغيnnرها مnnن منnnتجات التصnnدير، الnnتي تقدمهnnا األنظمnnة اإليكولوجيnnة لnnلغابات  إن -19
أمnا القيمة المالية لعناصر أخرى مثل  . والتnنوع الnبيولوجي لnلغابات، لهnا قيمnة فnي االسnتعمال المباشnر وتnترجم مباشnرة إلى مكاسnب ماليnة هامnة              

 تدفnق الميnاه، وصnيانة خصnوبة األرض، واخnتزان الغابnات لnلكربون، فهnو أمnر أكثر صعوبة من ناحية تقديره ألنها تمثل          حمايnة الميnاه، وتnنظيم    
 .قيما غير مباشرة لالستعمال وال تدخل عادة في الحسبان

ة أو قيم غير استعماليه، أن القيمnة الnثقافية والnروحية لnلغابات مnثل أنشnطة الnبحث والnتربية والرصnد وإعادة اإلنعاش هي قيم وجودي                 -20
وليس معني ذلك أن هذه القيم ليست موجودة ولكن يعني ذلك أنها تمثل نقاط ضعف  . ولnذا فهnي تكnون حnتى أصnعب مnن غيرها في تقدير قيمتها               

اليه قد تم االعتراف بها وهذه القيم غير االستعم. مnن ناحيnة الهيكnل والمفnاهيم فnي إدراكnنا لnلقيمة االقتصnادية الشnاملة للتnنوع الnبيولوجي للغابات                  
 .  وفي المقطع األول من ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي21 من جدول األعمال 11والتركيز عليها في الفصل 

 نظرة عامة إلى الوضع القائم في التنوع البيولوجي للغابات -باء 

 الغطاء الغاباتي وصيانة الغابات  -1

 فnnي المائnnة مnnن هnnذه 8بيnnنما هnnناك أقnnل مnnن ) 1999فnnاو، ( مnnربع مnnن الغابnnات فnnي العnnالم  مnnليون كيnnلو مnnتر 40 و 35هnnناك مnnا بيnnن  -21
 , .Iremonger et al( حسnب تصnنيف االتحاد العالمي للحفظ   6 إلى 1المسnاحة يمكnن تصnنيفها باعتnبارها فnئات مnن المسnاحات المحميnة مnن          

سnاحات المحميnة مnن الnناحية الnنظرية بينما هي من الناحية الواقعية ال       وفnي عnدد كnبير مnن المواقnع، يقnال أنnه يوجnد عnدد كnبير مnن الم             .)1997
 وفيما . في المائة8 ولnذا فnأن نسبة الغابات المحمية فعًال هي على األرجح أقل كثيرا من   .تحnظى إال بقnليل مnن الحمايnة أو ال تحnظى بأيnة حمايnة               

وهnي تعnتمد عnلى جnودة     ) Persson & Janz, 1997(قnة عnلى أي نحnو    يتعnلق بالغطnاء الغابnاتي، فnأن المعnلومات عnن هnذا الغطnاء ليسnت دقي         
  .المصادر األولية للمعلومات

إن األرقnام الnتي تقدمهnا الفnاو هnي أرقnام قائمnة عnلى أساس البلدان، بعد تعديلها إلى سنة مرجعية، غير أن نتائج عمليات الجرد غير                -22
 وال بد من التذكير بأن الفاو تعتبر أن الغابات الطبيعية .نما هو أمر مرتهن بظروف كل بلدمnتاحة، ولnذا فnأن إمكnان االعnتماد عnلى هذه األرقام إ         

فnي البnلدان الnنامية المداريnة والمعnتدلة المnناخ تشnمل جميnع المسnاحات النnباتية فيمnا عnدا المnزارع، وتشnمل النnبات الnذي تدهور إلى حد ما بفعل                        
بيد أنه، على أساس هذا التحفظ، فأن هذه المعلومات ال تزال تمثل خير ). WRI et al. , 1999(الnزراعة والحnرائق والتقطيع وعوامل أخرى   

 ).المركز العالمي لرصد الصيانة (WCMCالمعلومات التقريبية مع معلومات الـ 

حالة غابات (د بذلتها الفاو والجهnود الرئيسية لتقييم الغطاء الغاباتي ق . هnناك عnدة جهnود عالميnة لnتقييم المnوارد العالميnة مnن الغابnات              -23
، والnبرنامج الدولnي لnلكرة األرضnية والكnرة الحيويnة، ومركnز الnبحوث المشnترك الnتابع للجنة األوروبية، والمركز           )1999 و   1997العnالم فnي     

أن كل الجهود السابق غير . وهnذه المnبادرات تقnدم أوسnع المعnلومات المتاحة حاليًا بشأن الغطاء الغاباتي        ). WCMC(العnالمي لرصnد الصnيانة       
 .اإلشارة إليها تستعمل مصطلحات وتعريفات مختلفة، ومصادر ومناهج متباينة في تصنيف نبات الغابات

، ستحاول تصحيح بعض القصور )FRA 2000 ,   FAO 1999 (2000أن عمnلية تقييnم الفnاو للموارد العالمية من الغابات سنة     -24
نnه سnيكون الnتقييم األشnمل واألكمnل لnلمـوارد الغاباتيnة، ألنnه عمnلية تحnاول التأليف بين خير المعلومات           السnابق اإلشnارة إليnه، ومnن المفnروض أ         

المعnتمدة عnلى اإلحصnاءات المحnلية والوطnنية وعمnليات الجnرد والمعnلومات المختnلفة، ومعnلومات الnتغطية العالميnة والشاملة للمناطق المدارية                
مثل صعوبة إعطاء بيانات ) Persson & Janz,  1997( لن تتفادى بعض المشكالت األساسية   FRA 2000غير أن . باالستشعار عن بعد

دقيقnة حnول احnتمال وجnود درجة عالية من التنوع البيولوجي، واالفتقار إلى إحصاءات دقيقة وحالية ومأمونة بشأن الغابات وأنواع النباتات في       
 . الغابات في عدة بلدان

 .إليكولوجية للغابات من حيث مكوناتها وهيكلها ووظائفها أمر يبدو أشد صعوبة بكثير مما سبقإن تقييم األنظمة ا -25

فبشnnأن مكونnnات الnnنظام اإليكولوجnnي لnnلغابات، ال تnnزال المعnnارف محnnدودة، خصوصnnًا فيمnnا يتعnnلق بالغابnnات المداريnnة            )أ( 
ينبغي تسليط الضوء ) 1995التقييم العالمي للتنوع البيولوجي، (يونيnب  بيnد أن عمnل الفnاو بشnأن الغابnات والمnوارد الجيnنية، وعمnل ال               . الطnبيعية 

ومن ناحية أخرى، فأن التقارير الوطنية التفاقية التنوع . عnليهما، وكذلnك عnلى األعمnال التي قام بها كثير من مؤسسات البحث الوطنية والدولية       
ن كnnثيرًا مnnا تمnnثل أساسnnًا طيnnبًا، خصوصnnًا فيمnnا يتعnnلق بأشnnجار الغابnnات   الnnبيولوجي تnnبين أن كشnnوف الجnnرد الخاصnnة بnnاألنواع فnnي مختnnلف البnnلدا 

 وعnندما يتعnلق األمnر بالالفقnريات أو بالفnلورا والفونnا الدقيقة، تكون المعلومات       .وطيورهnا وثديياتهnا بيnنما تختnلف قوائnم الجnرد مnن بnلد إلى بnلد                  
  .نادرة

ية للغابات وطريقة قيامها بوظائفها على الرغم من القيام ببعض والمعnارف محnدودة أيضnا بشnأن هيكnل النظم اإليكولوج         )ب( 
المnnبادرات مnnثل المnnبادرات المتعnnلقة بnnاألطوار الوظيفيnnة لألنظمnnة اإليكولوجيnnة لغابnnات المnnنطقة الشnnمالية المnnتجمدة والمnnنطقة المعnnتدلة المnnناخ          

 SCOPEوهيnnئة ديفرسnتاس، بموجnnب بnnرنامج  ) SCOPE(بيnnئة والمnنطقة المداريnnة، وهnnي مnبادرة قnnامت بهnnا اللجnنة العnnلمية بشnnأن مشnكالت ال    
 .لألنظمة اإليكولوجية من حيث تشغيلها والتنوع البيولوجي فيها

 انقراض أنواع من الغابات -2

فيمnا يتعnلق بانقnراض أنnواع مnن الغابnات فnأن المعnلومات المnتاحة ليسnت فnي المعnتاد مأمونة خصوصًا فيما يتعلق بالغابات المدارية                   -26
ومعدالت انقراض األنواع في الغابات كثيرا ما حصل عليها من خالل تقديرات تتناول  . توجnد كnثير مnن الكائnنات الحيnة ال تnزال مجهولة             حيnث   

 ,Whitmore & Sayer(مسnاحات مnن األنnواع، عnلى أسnاس نظnرية الجزيnرة الجغnرافية الnبيولوجية، وهي معلومات غير دقيقة لعدة أسباب          
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1992; Barbult & Sastrapradja, 1995 .(      ن كل الدراسات النظرية تقريبًا بشأن االنقراض هو أنهnناجمة عnية الnالة األساسnر أن الرسnغي
 ) :Barbault & Sastrapradja, 1995(يحدث اآلتي بالنسبة لجميع المناطق األحيائية 

(I) أن األنواع تصبح منقرضة أو تكون في طريق االنقراض بسرعة لم يسبق لها مثيل. 

(II) نقراض يتزايد كلما كان حجم العشائر صغيرًاخطر اال. 

(V) أهم سبب النقراض العشائر أو لتناقص حجمها هو تدمير الموئل أو تدهوره . 

باإلضnnافة إلى ذلnnك فnnإن التnnنوع الnnبيولوجي األرضnnي ككnnل يواجnnه حالnnة لnnم يسnnبق لهnnا مnnثيل بسnnبب الnnتغييرات المnnناخية        )د (
 .ها على التنوع البيولوجي للغابات، والتي قد تؤدي إلى مزيد من تدهور الحالةالعالمية، ذات العواقب التي ال يمكن توقع

 االتجاهات في التنوع البيولوجي للغابات -جيم 

 أسباب وآليات الضياع في التنوع البيولوجي للغابات -1

 الغابات الطبيعية، دخول أنواع تقطيع أشجار: لفقnدان التnنوع الnبيولوجي لnلغابات ينnبغي أن يذكnر مnا يnلي          / 3مnن بيnن أقnرب األسnباب        -27
والزراعة الصناعية واالستغالل الصناعي للغابات، ) تلوث التربة والماء والجو(مجnتاحة، حnدوث حnرائق في الغابات غير متحكم فيها، التلوث     

 .وتحويل استعماالت األرض والتغييرات العالمية

 : ذات أهمية خاصة لضياع التنوع البيولوجي للغابات/ 4واألسباب الكامنة اآلتية -28

(I) أن تزايد عدد السكان يزيد من الطلب على الموارد الطبيعية للغابات. 

(II) النمط اإلنتاجي واالستهالكي الذي ال يمكن أن يدوم. 

عولمnnة الnnتجارة الnnتي تشnnجع عnnلى االسnnتهالك الnnذي بnnدوره يوفnnر حوافnnز قصnnيرة اآلجnnل لمnnزيد مnnن اسnnتغالل الغابnnات           )ج (
 .الطبيعية

قتصnادية العالميnة والسياسnيات الnتي تقnلل مnن قيمnة التnنوع الnبيولوجي لnلغابات وبعnض ما يتصل بذلك من سلع               الnنظم اال   )د (
 . ومعظم الخدمات الغاباتية

ضnياع الذاتيnة الnثقافية والقيمnة الnروحية وحقnوق األرض فهnو األمnر الnذي يحnد مnن تnنوع األسnاليب الnتي تتخذ في سبيل                    )ه (
 .دام للتنوع البيولوجي للغاباتالصيانة واالستعمال المست

األنظمnnة المؤسسnnية، الوطnnنية والمحnnلية، الnnتي ال تشnnجع عnnلى االسnnتعمال المسnnتدام ألسnnباب مnnنها ضnnعف سnnيادة القnnانون      ) و (
 .وانتشار الفساد وقطع األشجار غير المشروع، وصيد الحيوان غير المشروع والتجارة غير المشروعة

 .علمية والتقليدية إلى صانعي القرارفجوات في تدفق المعرفة ال )ز (

 االتجاهات الرئيسية في التنوع البيولوجي للغابات -2

لألسnباب اآلنفnة الذكnر، فأن االتجاه العالمي، على األقل فيما يتعلق بالعقود الثالثة القادمة، سيكون على وجه اليقين تقريبًا نحو تزايد         -29
والسnبب األكnثر مباشnرة لضnياع التnنوع الnبيولوجي هnو تدميnر الموائnل وتدهورها،          . لهnا مnثيل   الخسnائر فnي التnنوع الnبيولوجي بسnرعة لnم يسnبق               

 ).1999أنظر معلومات الفاو، ( والتغير في الغطاء الغاباتي هو مؤشر هام يدل على اتجاهات التنوع البيولوجي للغابات 

 تدهور جودة الغابات وصحتها 

، سيتدهور على األرجح في )من حيث التنوع البيولوجي والصحة ومستوى األعمار إلى أخره  (أن حالnة الغابات المتبقية أو جودتها         -30
 فهnناك خمnس الغابnات األصnلية فnي األرض فقnط ال تnزال باقيnة فnي أنظمnة إيكولوجيnة واسعة تكاد تكون بعيدة عما طرأ من              .المسnتقبل المnنظور   

 .المعnلومات بشnأن األنnواع الnتي تعnتمد عnلى الغابnات هnي معnلومات قليnلة          و) Bryant et al. , 1997(اضnطرابات عnلى الظnروف الطnبيعية     
 فnnي المائnnة خnnالل ربnnع القnnرن القnnادم، بسnnبب     8 إلى 4وبالنسnnبة لnnلغابات المداريnnة المغnnلقة، مnnن المnnتوقع أن يnnنخفض عnnدد األنnnواع بمقnnدار مnnن       

اع التي سوف تنقرض أو يكون محكومًا عليها باالنقراض في أما التقديرات األخرى بالنسبة لألنو) Reid, 1992(اضnمحالل مسnاحة الغابnات    
وهي تشمل ( في المائة في المجموعات التي سبق النظر فيها 25 في المائة و2الغابnات المداريnة خnالل ربnع القnرن القnادم فهnي تnتراوح مnا بيnن                      

ذه الnتقديرات القائمnة عnلى أسnاس اضnمحالل      ومnن المnرجح أن هBarbault & Sastrapradja, 1995 .(   n) (نnباتات وطيnور وجميnع األنnواع     
 .مساحة الغابات إنما هي تقديرات تتميز بالتحفظ نظرًا للوقع المحتمل لتجزئة مساحات الغابات على انقراض األنواع

 التدابير الجارية في الوقت الحالي في مجال الصيانة ومبادرات الصيانة وما تصطدم به من حدود

31-      nبيولوجي لnنوع الnواع الغاباتية أو األنظمة اإليكولوجية الغاباتية أو         إن التnة األنnا بحمايnر أمnت الحاضnي الوقnيانته فnرى صnلغابات تج
 فnي المائnة مnن غابnات العnالم تدخnل ضمن أحد مناطق االتحاد العالمي        8وهnناك أقnل مnن       . باالسnتعمال المسnتدام لnلغابات الnتي تnدار إدارة عnلمية            

                                                           
 هnذه األسnباب المباشnرة للضnياع فnي التnنوع الnبيولوجي لnلغابات تذكnر كnثيرا فnي             BA, 1995; Abramovitz, 1998أنظnر   /  3

  .التقارير الوطنية التي ترد من األطراف
هnذه األسnباب الكامnنة الضnمحالل الغابnات وتدهورهnا هnي أيضnا          . GBA , 1995;  Abramovitz, 1998أنظnر    /4

  .األسباب األكثر ورودًا في التقارير الوطنية المقدمة من األطراف
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بيد أنه . والشnبكة العالميnة للمناطق المحمية هي شبكة واسعة وتتزايد  ).  et alIremonger . ,1997(ت إدارة للصnيانة المصnنفة باعتnبارها فnئا    
ال يnزال هnناك مجnال واسnع جnدًا لتوسnيع نطnاق تnلك الشnبكة سnواء مnن ناحيnة صnيانة المnناطق الطnبيعية أو صnيانة المناظر الطبيعية التي يحافظ                          

والفجnnوات الرئيسnnية فnnي شnnبكة المnnناطق  . عnnاش األنظمnnة اإليكولوجيnnة الnnتي تدهnnورت مnnن الnnناحية الnnبيولوجية  عnnليها تقnnليديًا ومnnن خnnالل إعnnادة إن 
 ) :Green & Paine, 1997(المحمية من الغابات هي 

غير أنه توجد بعض الدالئل . غالnبية المnناطق المحميnة صnغيرة وليست كبيرة، مما يجعل من الصعب التكامل فيما بينها                )أ(
 ).Sayer & Iremonger, 1998(لمساحات المحمية ذات الحجم المتوسط قد تكون قابلة للبقــــــــاء على أن ا

 .عدم تطبيق الطائفة الكاملة لفئات إدارة االتحاد العالمي للصيانة في بعض المناطق )ب( 

داخل الشبكة العالمية خصوصًا فيما عnدم الوفnاء بnاألهداف الnتي سnبق اسnتهدافها في تصوير المناطق األحيائية الرئيسية          ) ج( 
 .يتعلق بغابات المناطق المعتدلة المناخ من الغابات المتخشبة ذات األوراق العريضة والخضرة الدائمة

 . إن أقل من عشرة في المائة من مجموع مساحة معظم البلدان واألراضي التابعة لها تمثل مناطق محمية )د( 

 .ناطق المحمية ال وجود لها إال على الورقوأخيرًا فأن كثيرا من الم )ه( 

 والقسم الوارد فيما .ردا عnلى هnذه الحالnة هnناك حاجnة ملحة إلى تبين خيارات ملموسة وفعالة للصيانة والحفظ واالستعمال المستدام                 -32
 .ذلك النطاقيلي يتضمن نظرة عامة بشأن الخيارات التي تم تبينها حتى اآلن في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وخارج 

الخيnnnnارات فnnnnي مجnnnnال الصnnnnيانة واالسnnnnتعمال المسnnnnتدام للتnnnnنوع    -دال 
المnنهجيات والعمnليات الجارية في الوقت   : الnبيولوجي لnلغابات    

 الحاضر

 الخلفية  -1

جي للغابات فnي إطnار اتفاقيnة التnنوع الnبيولوجي فnأن اإلطnار العnام ألي خيnار فnي مجال الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولو              -33
وباإلضnnافة إلى ذلnnك فnnأن اإلطnnار الnnالزم لnnلخيارات بشnnأن التnnنوع     ). 13 و 12و 11 و 7 و 9 و 8المnnواد (وارد فnnي عnnدة أحكnnام مnnن االتفاقيnnة   

رد  الصادر عن مؤتمر األطراف وفي برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات الوا  4/7الnبيولوجي المحnدد لnلغابات يتمnثل فnي المقnرر             
 .في المرفق بذلك المقرر

أن اإلطnار األولnي لnلعمل الnذي يجnب اتخnاذه بموجnب االتفاقيnة وتnبعا لذلnك أي خيnار فnي سnبيل الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع                    -34
لتنوع البيولوجي وفي سياق عمل اتفاقية ا/. 5الnبيولوجي بصnفة عامnة والتnنوع الnبيولوجي لnلغابات بصnفة خاصnة هnو نهnج األنظمة اإليكولوجية                

واللجnنة الحكوميnة الدوليnة المعnنية بالغابnات تnم فnي وقnت مnبكر تnبين نهnج األنظمة اإليكولوجية باعتباره أساسًا للخيارات في الحفظ واالستعمال                    
عمال المستدام للتنوع ومؤتمnر األطnراف، فnي اجnتماعه الnرابع، نnوه بأهميnة هnذا النهج في الصيانة واالست              . المسnتدام للتnنوع الnبيولوجي لnلغابـات       

 ). من برنامج العمل 1، العنصر 4/7المقرر ( البيولوجي للغابات 

إن المعnnرفة التقnnليدية المتصnnلة بالغابnnات بصnnفة خاصnnة يمكnnن أن تnnلعب أيضnnا دورًا هامnnًا فيمnnا يتعnnلق بالخيnnارات المتعnnلقة بالصnnيانة       -35
مnن برنامج العمل تعتبر أن من أهداف البرنامج في سبيل التنوع البيولوجي     ) دال (3والفقnرة   . واالسnتعمال المسnتدام للتnنوع الnبيولوجي لnلغابات         

لnلغابات هnو تnبين األنظمnة التقnليدية لnلغابات فnي مجnال الصnيانة واالسnتعمال المسnتدام للتnنوع الnبيولوجي لnلغابات، وتشnجيع التطبيق على نطاق                         
 مnnن 1وباإلضnnافة إلى ذلnnك فnnأن العنصnnر . ة بالغابnnات فnnي اإلدارة المسnnتدامة لnnلغاباتواسnnع وتشnnجيع االسnnتعمال ودور المعnnرفة التقnnليدية المتعnnلق 

 . برنامج العمل يدعو إلى وضع منهجيات للسير قدمًا في التكامل في إدارة مستديمة لشؤون الغابات

متصnnلة بهnnا فnnي مجnnال  خnnارج اتفاقيnnة التnnنوع الnnبيولوجي قnnامت عnnدة محnnافل وعمnnليات ومnnنظمات بتnnبيين ووضnnع خيnnارات وأنشnnطة     -36
، مع كثير من مبادراته 4/7كما نوه بها المقرر  IPF/IFFوبصnفة خاصة أن عملية  . الصnيانة واالسnتعمال المسnتدام للتnنوع الnبيولوجي لnلغابات      

ارات، مnن أجل  قnد لعnبت دورًا هامnًا فnي تnبين المسnائل ذات األولويnة وفnي توفيnر خnزان كnبير مnن المnنهجيات واالتجاهnات فnي الخيn                      / 6الجانnبية   
، حيث أن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ITFFوينبغي التنويه أيضا بعمل . الصnيانة واالسnتعمال المسnتدام لnلغابات والتnنوع البيولوجي الغاباتي        

 .قد عملت عمًال وثيقا جدًا مع هذه الهيئة

37-      nnنك الدولnnكو، البnnبي، اليونسnnب، اليوئنديnnاو، اليونيnnناك الفnnنظمات هnnمن المnnن ضnnنت   مnnد تبيnnئة قnnالمي للبيnnرفق العnnي والم
ووضnعت خيnارات فnي سnبيل الصnيانة واالسnتعمال المسnتدام لnلغابات والتnنوع البيولوجي الغاباتي، وكذلك قام بهذا العمل من ضمن                   

 وهnناك عnدة اتفاقnات دوليnة مnثل اتفاقيnة األراضnي        .IUCN , WWF, WCMC, and WRIالهيnئات غيnر الحكوميnة كnل مnن      
، واتفاقية التراث العالمي )CITES(اقيnة االتجnار الدولnي فnي األنnواع المعرضnة لnلخطر مnن األوابد الحيوانية والنباتية              الرطnبة واتف  

 . تقترح كلها منهجيات أو عمليات للخيارات فيما يتعلق بالمكونات الخاصة للتنوع البيولوجي الغاباتي

 الخيارات في سبيل صيانة التنوع البيولوجي للغابات  -2

(I) انة في الموضع الصي 

                                                           
 بnnnاء الصnnnادرين عnnnن مؤتمnnnر األطnnnراف وأنظnnnر مذكnnnرة األميnnnن التnnnنفيذي بشnnnأن نهnnnج األنظمnnnة     4/1 و 2/8أنظnnnر المقnnnررين  /  5

 .) UNEP/CBD/SBSTTA/5/11(عدت لهذا االجتماع لـ هفمعتت اإليكولوجية، التي أ
مnثًال بصnفة خاصnة مnبادرة كوسnتاريكا والمnنظمات غيnر الحكوميnة ومnبادرات الnبرازيل والواليnات المتحدة والنمسا وإندونيسيا               /   6

 . وأستراليا 
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أن االسnnتراتيجيات التقnnليدية للصnnيانة قnnد نظnnرت إلى المnnناطق المحميnnة وشnnبكات المnnناطق المحميnnة باعتnnبارها أخnnر صnnيحة ونقطnnة        -38
الnتركيز فnي الصnيانة فnي الموضnع، فnي المسnاحات الكnبيرة المتnتاخمة، الnتي تفصل بينها استعماالت أرضية تعمل لمساندة الصيانة في الموضع             

مnن بnرنامج العمnل تالحظ أن من أهداف البرنامج بشأن التنوع البيولوجي للغابات تبين       ) ح (3وفnي هnذا الصnدد فnإن الفقnرة           . تnنوع الnبيولوجي   لل
 إلى تقاسم المعلومات التقنية 17إسnهام شnبكات المجnاالت المحميnة في صيانة وفي االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات، وتدعو الفقرة         

ويمثل ذلك خيارًا . والعnلمية الnتي يمكnن الحصnول عnليها عnن طnريق شnبكات المnناطق الحnراجية المحمية، وحول منهجيات تشغيل تلك الشبكات             
 بتبيين اقتراح للعمل على تشجيع البلدان IFFولnذا فمnن األهميnة بمكnان أن يقnوم االجnتماع السnادس لـ           . أوليnًا لصnيانة التnنوع الnبيولوجي لnلغابات         

 اإلسnهام في تقييم عالمي وإقليمي للوضع القائم في المناطق المحمية، وذلك سعيًا إلى عدة غايات ومنها التوصل إلى إقامة شبكات متوازنة       عnلى 
 .من الناحية الجغرافية البيولوجية، من مناطق الغابات المحمية

م اإليكولوجيnة للمجاالت المحميـة، ويقترح نهجًا شامًال  إن أحكnام اتفاقيnة التnنوع الnبيولوجي تnنطوي عnلى نهnج مnتكامل ويnأخذ بالnنظ                   -39
والواقnع أن المnناطق المحميnة تؤدي اليوم طائفة أوسع بكثير من    . إلجnراء الصnيانة فnي الموضnع بخيnارات تnتجاوز مجnرد إنشnاء مnناطق محميnة               

قnد أثnر هnذا المnنظور أيضا خالل االجتماع الثالث لـ     و.  فnي الماضnي  (Parks)المهnام االجnتماعية والبيnئية بالقيnاس إلى مnا كnانت تؤديnه المnراتع                
IFF                           تراتيجيات مناسبة لحمايةnنفيذ اسnع وتnلى أن تضnلدان عnجيعا للبnتدابير، تشnض الnاذ بعnئة التخnذه الهيnترحات هnد مقnي أحnك فnثل ذلnا يتمnكم 

عاون من أجل وضع منهجيات لتقييم الظروف وفعالية  أيضا في اجتماعها الثالث إلى الت IFFودعت . الطائفnة الكامnلة لnلقيم المتمثلة في الغابات   
 .اإلدارة فيما هو موجود من مناطق محمية، وما يحيط بها من مناظر طبيعية، وكذلك فيما يتعلق بشبكات مناطق الغابات المحمية

 فحتى أشد .التركيز عليهبيnد أن معظnم التnنوع الnبيولوجي لnلغابات موجnود خnارج المnناطق المحميnة، وهnذا هو الموضع الذي ينبغي             -40
 فnnي المائnnة مnnن الغابnnات لnnلمراتع والمnnناطق  10المطnnالب طموحnnًا فيمnnا يتعnnلق بحمايnnة التnnنوع الnnبيولوجي ال تnnنادي بأكnnثر مnnن تخصnnيص حوالnnي    

 .ساحات الغابات في المائة الباقية من م90المحمية، ومن الواضح أن مصير التنوع البيولوجي سيكون مرتهنًا إلى حد بعيد بما يحدث في الـ 

ولnذا فnأن التnنوع الnبيولوجي لnلغابات ينnبغي صnيانته خnارج المnناطق المحميnة، فnي الغابnات التي يمكن إدارتها بطريقة مستدامة، مع                -41
غابات في ال:  وهnذه الصnيانة ينnبغي أن تحnدث فnي عدة أنواع من استعماالت األراضي      .مnراعاة اإلدارة الnتواؤمية وتطnبيق مnبدأ األخnذ بnاألحوط       

 ).المناطق الزراعية في أراضي الغابات (التي تدار إدارة علمية وفي الغابات الزراعية وفي األنظمة اإليكولوجية الزراعية 

فnي الغابnات الnتي تnدار عnلى أسnاس عnلمي فnأن صnيانة التnنوع الnبيولوجي لnلغابات سnوف يتحقق على األغلب من خالل                   )أ( 
        nذي معnي الnنظام اإليكولوجnن الناحية البيئية للحفاظ على التنوع البيولوجي          إدارة الnتكامل مnلم ومnروع العnلف فnن مختnترك بيnنهج مشnذ بnناه األخ
 .واإلنتاجية مع مساندة الثقافة البشرية

أن صnnيانة التnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات فnnي الغابnnات الnnزراعية يnnنطوي عnnلى ممارسnnات أفضnnل لجعnnل هnnذه الnnزراعات أو    )ب( 
 .  للتنوع البيولوجي على مختلف األصعدةالحدائق أكثر تقبًال

فnnي إدارة األنظمnnة اإليكولوجيnnة الnnزراعية تكnnون إدارة بقnnع مnnن الغابnnات األصnnلية داخnnلة فnnي المnnناظر الطnnبيعية للمnnناطق   )ج( 
 .الزراعية أمرا أساسيا لحفظ التنوع البيولوجي للغابات على مستوى المناظر الطبيعية

 لى العمليات المتعلقة بالخيارات في أنشطة الصيانة نظرة عامة إلى المؤسسات وإ

فأن إنقاذ التنوع البيولوجي وحماية . إن قطnاع الnبحث يسnهم إسهامًا كبيرا لتبين الخيارات في سبيل صيانة التنوع البيولوجي للغابات          -42
 عاكفة بصفة CGIAR التابعة لـ 16مراكز الـ وكثير من ال. CGIAR’sالبيnئة همnا مnثًال قوتnان مnن قnوات الدفnع الرئيسnية فnي بnرنامج بحnوث                

 :مباشرة على بحوث تتعلق بالغابات، وعلى إيجاد خيارات في مجال صيانة التنوع البيولوجي للغابات

يعمل لتعزيز الصيانة واالستعمال للموارد الجينية النباتية بما فيها ) IPGRI(أن المعهnد الدولnي لnلموارد الجينية النباتية       )أ( 
 . ر الغاباتأشجا

فهnو يهnدف إلى تحسnين رفnاه البشر بالتخفيف من الفقر     ) ICRAF(أمnا المركnز الدولnي للnبحوث فnي الغابnات الnزراعية              )ب( 
 .وتحسين الغذاء واألمن الغذائي وتعزيز استرداد البيئة لسالمتها في المناطق المدارية

(V)  المعهد الدولي للزراعة المدارية)IIPA(جار والتربة، يعمل في مجال األش. 

بnnرنامج بحnnث نوعnnي محnnدد بشnnأن صnnيانة التnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات والمnnوارد الجيnnنية فيهnnا،  " CIFOR"لnدي سnnيفور   )د( 
 وفي نطاق برنامجها الخاص بالتنوع البيولوجي تقوم .ويعمnل كذلnك بصnفة مباشرة على صيانة التنوع البيولوجي من خالل برامج بحث أخرى              

اضnر بnبحث عnن الnتقييم السnريع للتnنوع البيولوجي، وحول وقع االضطرابات التي يصنعها البشر على التنوع البيولوجي        سnيفور فnي الوقnت الح      
 .للغابات، وعلى وضع معايير ومؤشرات لصيانة التنوع البيولوجي في إنتاج الغابات المدارية إدارة علمية

وكذلك في ( بات ينnبغي ذكnره ألن هnذا الدور يتعلق بالصيانة في الموضع    إن دور فnريق خnبراء الفnاو المعnني بnالموارد الجيnنية لnلغا                -43
 فهذه الهيئة تستعرض بانتظام العمل الذي يجري بشأن الموارد الجينية للغابات على النطاق العالمي وتناقش وتوثق     .)الصnيانة خnارج الموضnع       

وهي . دوليnة، عnلى أسnاس أخnر المعnلومات الnتي ترد من البلدان األعضاء      األولويnات فnي الnتدابير العمnلية عnلى األصnعدة الوطnنية واإلقnليمية وال             
 . أيضا تقدم توصيات بشأن نقطة التركيز الرئيسية واألولويات التشغيلية للفاو وشركائها الوطنيين والدوليين

اد فnnي اآلونnnة األخيnnرة ازديnnادا أن الnتزام البnnنك الدولnnي فnnي السnnعي إلى خيnnارات فnnي سnnبيل صnيانة التnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات قnnد ازد    -44
وفي هذا الصدد يبدو أن التحالف بين البنك الدولي والصندوق العالمي لألوابد . 1997هnائًال، السnيما مnنذ الnدورة االسnتثنائية للجمعية العامة في         

 األطراف الذي يستجيب للتهديد العالمي والمnرفق العnالمي للبيnئة، بوصnفه الكيnان القnائد المnتعدد       . هnو مnبادرة واعnدة جnدًا تسnتتبع خيnارات جديnدة         
ويجب التنويه . للتnنوع الnبيولوجي، وبوصnفه اآلليnة الماليnة التفاقيnة التnنوع الnبيولوجي، يnلعب دورًا أساسnيا فnي مجnال التnنوع البيولوجي للغابات               

 . باتفاقية التراث العالمي وباتفاقية األراضي الرطبة إلسهامهما في حفظ التنوع البيولوجي
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 موقعnًا إضnافيا مnن مواقع    63 مnليون هكnتار وتnم تnبين     26ر6 غابnة مnن الغابnات المداريnة للnتراث العnالمي، تمnثل             33وقnد تnم تعييnن        -45
وهnناك عnدة أنظمnة إيكولوجيnة لnلغابات محميnة بموجب       ) 1999اليونسnكو وسnيفور   (الغابnات المداريnة مرشnحة لnلدخول ضnمن الnتراث العnالمي           

      nار، وأن يكnة رامسnات في قاعدة بيانات                    اتفاقيnبارها غابnنة باعتnت مبيnات ليسnث أن الغابnته، حيnعب معرفnن الصnة مnذه األنظمnق لهnدد الدقيnن الع
 موقعًا الداخلة في هذا البرنامج تشمل 357وينطnبق نفnس الكnالم على برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو، ولكن معظم الـ        . رامسnار 

 .وكل هذه المواقع تمثل مشروعات رائدة رئيسيًا يمكن أن تستمد منها خيارات هامة. تأنظمة إيكولوجية للغابا

 . كذلك في حفظ التنوع البيولوجي للغابات ويمكن أن تبني على خبرتها خيارات في المسـتقبلCITESتسهم  -46

47-                nندوق العnيانة والصnالمي للصnاد العnن االتحnل مnهم كnة أسnر الحكوميnنظمات غيnمن المnن ضnهامات كبيرة للصيانة   مnد إسnالمي لألواب
ومnن ضnمن مnا أسnهم بnه االتحnاد العnالمي وضnعه للقائمة الحمراء لألنواع المعرضة للخطر،              . واالسnتعمال المسnتدام للتnنوع الnبيولوجي لnلغابات         

ويعمل االتحاد . يكولوجية للغاباتوهnي تشnمل أنواعnًا مnن الغابnات، وفnئات مnن المnناطق المحميnة الnتابعة لالتحnاد، والnتي تنطnبق عnلى الnنظم اإل                   
. العnالمي كذلnك فnي اتصال وثيق بالصندوق العالمي لألوابد بشأن نشر التوعية المتعلقة بالغابات ونشر المعلومات ووضع أنشطة وبرامج رائدة          

متعلقة بالحياة، وهو مشروع يعالج وكلnتا الهيئnتين قnد طرحnتا فnي اآلونnة األخيnرة مشnروعًا مشnتركا بيnنهما هnو الغابnات من أجل االستراتيجية ال                  
  .المشكالت البيئية واالجتماعية المتعلقة بضياع الغابات وانهيار جودة الغابات

تركيnnزًا كnnبيرًا عnnلى المسnnائل المتعnnلقة بnnتعزيز الصnnيانة واالسnnتعمال المسnnتدام   ) WRI(، ركnnز المعهnnد العnnالمي لnnلموارد  1984مnnنذ  -48
 والمبادرة المتعلقة . عnن التnنوع الnبيولوجي ومجمnوع الجينات واألنواع واألنظمة اإليكولوجية في العالم كله           والnتوزيع المنصnف للمnنافع الناشnئة       

هnي جهnد شnامل لعnدة فnروع مnن العnلم للnنهوض بالعnناية الداخnلية وحوالnي الغابnات             ) WRI’s)  WRI, 1997بحnدود الغابnات، الnتي وضnعتها     
 .ر في االستثمار والسياسة والعامة والرأي العامالطبيعية غير المقسمة في العالم، بالتأثي

(II)  الصيانة خارج الموضع 

وحتى اآلن لم تدخل في برامج .  خnارج الموضnع هي أيضا عنصر جوهري في عملية صيانة التنوع البيولوجي للغابات      الصnيانة إن   -49
ولم تستفد إال أنواع قليلة جدًا من األشجار .  حيوانيةالصnيانة خnارج الموضnع إال مnزروعات المحاصnيل ذات األهميnة االقتصادية، وبضع أنواع        

 .ومن الغابات، ومعظمها لم يدخل بعد في تصنيف العلم لها، من اهتمامات الصيانة خارج الموضع

 إذ خارج الموضع، ينبغي التركيز من جديد على أهمية دور فريق خبراء الفاو المعني بالموارد الجينية للغابات،     الصيانة  فnي مجnال      -50
أن هnذا الفnريق هnو أهnم هيnئة تقnود عمnل الفnاو بشnأن المnوارد الجيnنية لnلغابات وهnي هيnئة مسؤولة أمام لجنة الغابات ومن خالل تلك اللجنة أمام                 

 .وعمل هذه اللجنة تستكمله في بعض الجوانب أعمال لجنة الفاو المعنية بالموارد الجينية للنبات. مجلس الفاو ومؤتمرها

 مال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات خيارات لالستع -3

 بشكل أساسي الخيارات المتعلقة باالستعمال المستدام 4/7فnي إطnار عمnل االتفاقيnة يعnالج برنامج العمل الوارد في المرفق بالمقرر                  -51
يnnة وكذلnnك تعزيnnز المعnnرفة التقnnليدية  وتعزيnnز المnnناهج التكامnnلية والمشnnتركة بيnnن القطاعnnات فnnي األنظمnnة اإليكولوج  . للتnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات 

المتعnلقة بالغابnات فnي عمnليات اإلدارة المسnتديمة لnلغابات وفnي تعزيnز الnتعاون بشnأن الصnيانة واالستعمال المستدام للموارد البيولوجية للغابات                
 الصعيد الوطني والصعيد الدولي، عnلى جميnع المسnتويات، الnتي تnتراوح ما بين مستوى الجماعات إلى المستوي المشترك بين المنظمات، على          

 .هي كلها خيارات ذات أولوية

فيمnا يتعnلق بالطnرائق الnتي تؤثnر بهnا األنشnطة البشnرية فnي التnنوع الnبيولوجي، وحnول كيفية التخفيف من التأثيرات السلبية، تم تبين                   -52
 بnتأثيرات األنشnطة البشnرية عnلى التnنوع الnبيولوجي       عnدة خيnارات عnلى يnد مؤتمnر األطnراف، مnثل الخيnارات المتعnلقة بأنشnطة الnبحث الخاصnة            

لnلغابات، ونشnر نتائج البحوث وتجميع محتوى التقارير عن خير المعرفة المتاحة من علمية وتقليدية، بشأن المسائل األساسية للتنوع البيولوجي     
  .واع الغريبة على التنوع البيولوجي للغاباتللغابات، والدعوة إلى تقديم دراسات حاالت لتقييم الوقع الناشئ عن الحرائق وعن األن

 نظرة عامة إلى أنشطة المنظمات والعمليات المختلفة بشأن خيارات االستعمال المستدام 

أن عnدة مnنظمات دولية ومنظمات غير حكومية، من خالل قنوات شتي منها برامجها المختلفة، تعمل بنشاط على تعزيز االستعمال               -53
 وفnي هnذا الصnدد نذكnر مnن تnلك الnبرامج خطnة الفnاو لnلعمل المتعnلق بالغابnات المداريnة، وهي الخطة التي                   .لnبيولوجي لnلغابات   المسnتدام للتnنوع ا    

 وتقوم الفاو بتبيين الخيارات من أجل االستعمال المستدام . مnع مشnاركة اليوئنديnبي واليونيnب واليونسnكو والبnنك الدولي فيها      1985طnرحت فnي     
 وتnnبذل المnnنظمة كnثيرا مnnن األنشnnطة الnnتعاونية مnnع المؤسسnnات األخnnرى أو  .قnnنوات مnnنها عمnل لجنnnتها المعnnنية بالغابnnات لnلغابات مnnن ضnnمن عnnدة  

مثًال بشأن الممارسات المتعلقة (المنnتديات األخnرى مnثل أمانnة اتفاقيnة مكافحnة التصnّحر واالتحnاد الدولnي لمnنظمات الnبحوث الحراجية وسيفور                     
 .أو اللجنة األوروبية) كون لها وقع شديد بمحاصيل الغابات التي ال ي

الذي يعالج على التحديد البحوث المتعلقة بالغابات، هو همزة ) أي بحوث الغابات   (أن االتحnاد الدولnي لمnنظمات الnبحوث الحراجية            -54
لة فnي نطnاق هnذا االتحاد معنية    وكnثير مnن االفnرقة العامn    . وصnل بيnن معnاهد الnبحوث الحnراجية وبيnن العnلميين فnي شnبكة عnلى الnنطاق العnالمي                     

بالشnؤون البيnئية، وباالسnتعمال المسnتدام لnلموارد الطnبيعية القابnلة للnتجديد، بمnا فيها صيانة األنظمة اإليكولوجية والموارد الجينية ألنواع محددة            
 .ذات أولوية

 والتنمية مع إشارة خاصة إلى إدارة شؤون يشمل تعزيز البحث  ) ITTO(أن التكnليف الصnادر للمnنظمة الدوليnة لألخشnاب المدارية              -55
 كذلnnك بتشnnجيع ومسnnاندة الnnبرامج    ITTO، تقnnوم 2000وفnnي إطnnار هدفهnnا   . الغابnnات وإعnnادة إنشnnاء الغابnnات، واسnnتعمال األخشnnاب وتسnnويقها     

 مبادئ ITTOوقد أعدت . اباتوالمشnروعات المتعnلقة باالسnتعمال المسnتدام وصnيانة الغابnات المداريnة والموارد الجينية التي توجد في تلك الغ              
، كمnا وضnعت معايير ومؤشرات لإلدارة المستدامة للغابات   1993توجيهيnة بشnأن صnيانة التnنوع الnبيولوجي فnي غابnات اإلنnتاج المnداري، فnي                    

 .، وهي عملية مستمرة1998المدارية الطبيعية في 
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فnي صnيانة المnوارد الجيnنية لnلغابات، خصوصnًا مnن خالل        وتnتولى اليونسnكو عnلى وجnه الnتحديد معالجnة جوانnب الnبحث والnتدريب                    -56
وفnnي نطnnاق  ). Batisse 1986أنظnnر مnnثًال " (الشnnبكة الدوليnnة للمnnناطق المحميnnة فnnي الكnnرة  الحيويnnة "و" األرض والكnnرة الحيويnnة" بnnرنامجها 

، ودجا )البرازيل( مواقع مثل ماتا أطلنطيكا الشnبكة العالميnة هnناك بحnث وتدريnب بشnأن المnوارد الجيnنية لnلغابات جارية في الوقت الحاضر في                
 . وتستتبع تلك التجارب خيارات هامة جدًا متعلقة باالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات. ، إلى أخره)الصين(، وشنغهاي )الكاميرون(

 والشراكات المتعلقة بهذا الموضوع من  لnتعزيز اإلدارة المستدامة للغابات 1997شnرع اليوئنديnبي فnي بnرنامج عnالمي لnلغابات فnي              -57
ويرتبط هذا البرنامج ارتباطا مباشرًا بعمل . القطnاع العnام والقطnاع الخnاص، عnلى مستوى البلدان، في سبيل مساندة موارد العيش بشكل مستدام      

IPF/IFF ويمثل متابعة اليوئنديبي لمقترحات ،IPFالمتعلقة باتخاذ التدابير المتنوعة . 

طnاع الخnاص فيما يتعلق بمنتجات الغابات التي تدخل األسواق نبتت فكرة إصدار الشهادات الطواعية والمستقلة بشأن جودة       وفnي الق   -58
إدارة شnؤون الغابnات ولnزق الnبطاقات الدليnلة عnلى الوضnع اإليكولوجnي عnلى منتجات الغابات، نبتت هذه الفكرة بوصفها من الخيارات الواردة             

 ومnثل هnذه الشnهادات تعnتمد عnلى تحديnد وتnنفيذ معاييnر إدارة الغابnات بمnا يتمشnى والصnيانة واالستعمال المستدام                 .حافnزة فيمnا يتعnلق باآلليnات ال      
  .للتنوع البيولوجي للغابات

  النتيجة المستخلصة -هاء 

التي وضعت أو تم إقرارها عnلى الnرغم مnن المقدار الهائل والثري للمبادرات والمحافل واآلليات والصكوك الملزمة وغير الملزمة         -59
 وعnلى الnرغم مnن مشnاركة كnثير من البلدان في جميع تلك العمليات، إال أن الوضع العالمي للغابات والتنوع البيولوجي             UNCEDمnنذ مؤتمnر     

 .للغابات ال يزال يثير قلقا شديدًا

وفي هذا الصدد تمثل عملية . ولوجي لnلغابات ال يnزال هnناك نقnص خطيnر فnي معnرفة األوضnاع القائمnة واالتجاهnات فnي التnنوع الnبي              -60
مشnروعًا واعnدًا خصوصnا فيمnا يتعnلق بالتnnنوع      ) FRA 2000, FAO, 1999 ( 2000تقييnم الفnاو المسnماة الnتقييم العnالمي لمnوارد الغابnnات       

أن وضع معايير ). 4لفقرة ، ا4/7المقرر (الnبيولوجي لnلغابات عnند إدمnاج هnذا الموضnوع فnي العمnل الجnاري، كمnا طلب ذلك مؤتمر األطراف              
ومؤشnnرات مناسnnبة، مnnتفق عnnليها، بالتnnنوع الnnبيولوجي لnnلغابات، يnnأخذ فnnي االعتnnبار نهnnج األنظمnnة اإليكولوجيnnة، سnnيكون أمnnرا ذا فnnائدة خاصnnة،      

ائم فيمnnا يتعnnلق بيnد أنnnه نظnnرًا للوضnع الحnnرج القn   . وسnيكون العمnnل الجnاري بموجnnب اتفاقيnة المؤشnnرات الخاصnnة بالتnنوع الnnبيولوجي قnاعدة هامnnة     
بالغابnات، ال يمكnن تnnأجيل الnتدابير الالزمnة فnnورًا إلى أن يnتم العمnnل بشnأن المعاييnر والمؤشnnرات، أو إلى أن يnتم تحصnيل المعnnرفة الكامnلة بشnnأن           

 . الوضع القائم واالتجاهات الخاصة بالغابات، وفقا للمبدأ التحوطي

بالصالت القائمة بين عمليات التنوع البيولوجي للغابات وبين السلع والخدمات هnناك أيضnا نقnص فnي المعnارف والnتفهم فيمnا يتعnلق                 -61
وقnد نnوه بذلك فريق االتصال المعني بنهج األنظمة اإليكولوجية، الذي اجتمع في باريس في سبتمبر   . الnتي توليهnا األنظمnة اإليكولوجيnة لnلغابات       

وهو أمر قد يفسر لماذا ال تحظى المنتجات غير الخشبية والخدمات الناشئة عن . مnن ضnمن مnا نnوه بnه هذا النقص في المعرفة والتفهم       / 19997
وهذا النقص في المعرفة من شأنه أن يثير القلق لدى معظم صانعي القرار . التnنوع الnبيولوجي لnلغابات إال بnتقييم ضعيف أو ال تحظى بأي تقييم               

 الطريقة التي ينظر بها إلى التنوع البيولوجي للغابات وطريقة إدارة هذا وأصnحاب المصnلحة عnلى جميnع المسnتويات، وهو أمر يؤثر بدوره في      
 .التنوع واستعماله

األسnnباب (" كمnnا ذكnnر فnnي هnnذه المذكnnرة، هnnناك أسnnباب كnnثيرة الضnnمحالل الغابnnات وتدهورهnnا، وهnnي تحnnدث خnnارج قطnnاع الغابnnات    -62
أن تعnnالج هnnذه الموضnnوعات فnnي المحnnافل المالئمnnة، حيnnث تكnnون األطnnراف  ولnnذا ينnnبغي /). 8"الكامnnنة وراء االضnnمحالل والnnتدهور فnnي الغابnnات

ونقnص المعرفة الذي سبقت  ). 3، الفقnرة  4/7المقnرر  (والبnلدان مدعnوة إلى إدمnاج اعتnبارات التnنوع الnبيولوجي لnلغابات فnي مجموعnة متكامnلة                  
ا من سلع وخدمات هو على األرجح من العوائق التي تعرقل وعي اإلشnارة إليnه فيمnا يتعلق بعمليات األنظمة اإليكولوجية للغابات وما يتصل به              

 .هذه المحافل بأهمية إدراج القيمة الكاملة للتنوع البيولوجي للغابات في اهتماماتها النوعية المحددة

                                                           
  )UNEP/CBD/SBSTTA/5/11 (أنظر الوثيقة/  7
   htm.IFF/sustdev/esa/org.un.www(ocumentation and report meeting d3 IFF(أنظnnر بصnnفة خاصnnة  / 8

 .1999وكذلك تقرير الورشة المتعلقة باألسباب الكامنة الضمحالل الغابات وتدهورها، كوستاريكا، يناير 
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 مرجع لغوي إرشادي

 :أن تعريفات الغابات تتضمن ما يلي / 9الفاو 

ويشمل ذلك الغابات . من المساحة  % 20 أكثر من  فnي البnلدان المnتقدمة الnنمو تعnرف بأنهnا األرض الnتي تغطnي فيهnا األشجار           مnناطق الغابnات   
المفnتوحة والطnرق فnي الغابnات وحواجnز الحnريق والمسnاحات الnتي جnرى تجريدها مؤقتا من النبات والشجيرات الصاعدة التي يتوقع أن تحقق             

 .على األقل عند بلوغها النضوج ، إلى أخره  % 20تغطية تاجية قدرها 

أكثر ) أو ما يوازيها من مزروعات التغطية ( لنامية تعرف بأنها األرض التي تكون فيها التغطية التاجية لألشجار  فnي البnلدان ا   مnناطق الغابnات   
 . هكتار 0.5والمنطقة التي تزيد عن  % 10من 

الممرات التي جرى مشnاتل الغابnات وبسnاتين الnبذور الnتي تكون جزءًا ال يتجزأ من الغابة ، وطرق الغابات ، و       : وهnذا الnتعريف يشnمل مnا يnلي           
تجnريد األشnجار مnنها ، والممnرات المجnردة لnتفادي الحnرائق وغيnرها من المناطق الصغيرة المفتوحة والغابات في المراتع الوطنية والطبيعية،             

ت الهnnواء وغيnnرها مnnن المnnناطق المحميnnة مnnثل المnnناطق ذات األهميnnة الخاصnnة مnnن الnnنواحي العnnلمية والnnتاريخية والnnثقافية والnnروحية ، مصnnدا        
 مترًا ، والمزارع التي تستعمل 20والحnزامات الواقيnة المكونnة مnن األشnجار ، والnتي تnزيد مسnاحتها عnن نصnف هكnتار ، ويnزيد عرضnها عن                   

 ) .الفلين (Cork oakأساسـا ألغراض الغابات ، بما في ذلك مزارع خشب المطاط وشجرات أرو الِفل 

 / WRI (10(الغابات الحدودية 

الحدوديnة ، أي الواقعnة عnلى الحدود ، هي غابات كبيرة وتدخل في أنظمة إيكولوجية حراجية تكاد تكون لم تمس ، ويجب أن تتوفر         أن الغابnات    
 :في الغابة الحدودية المعايير اآلتية 

 .أن تكون المنطقة مغطاة بالغابات  �

واع المرتبطة بذلك النوع من الغابات ، حتى في وأن تكnون مسnاحة الغابnات كافيnة لnتعيش فيها عشائر قابلة للبقاء من جميع األن          �
 .حالة حدوث كوارث طبيعية من الحجم الذي يحدث مرة كل قرن 

أن هيكnل الغابnة وتكويnنها أمnران تحددهمnا أساسnًا األحnداث الطnبيعية ، وتبقى الغابة خارجة نسبيًا عن تحكم اإلنسان ، وإن يكن           �
 .انب األنشطة التقليدية أمرًا مقبوًال بعض االضطراب الناشئ عن التحكم البشرى من ج

الغابnات الnتي توجnد فيهnnا بقnع مnن األشnnجار ذات األعمnار المختnلفة بطnريقة طnnبيعية ويnبدو مnن المnnنظر الطnبيعي أن هnذا التnnنوع              �
 . موجود 

 .األنواع األصلية من األشجار سائدة في الغابة  �

 . ي تعيش في هذه الغابة بالذات تأوي الغابة كل أو معظم النباتات والحيوانات األخرى الت �

  FWCMC/CIFOR11 :/أن تعريف الغابات يشمل ما يلي 

 )Tropical: (الغابات المدارية 

مnن الغطnاء المظnلي ، ومكونnة مnن أنnواع مnن أشnجار المnنغروف ، تكnون عادة واقعة على            % 30غابnات طnبيعية فيهnا أكnثر مnن            :  المnنغروف 
 .قعات أو الماء المالح السواحل أو بالقرب من ماء المستن

هnي أي نnوع مnن الغابات السابقة ، التي حدث داخلها قدر هام من االضطراب بفعل الناس بما في     : الغابnة الطnبيعية الnتي حnدث فيهnا اضnطراب           
 .ذلك إزالة األشجار وتقطيعها الستخراج األخشاب والحرائق بفعل اإلنسان وبناء الطرق ، إلى أخره 

مnن الغطnاء المظلي ، وقام الناس    % 30هnي غابnات تخضnع إلدارة مكnثفة ويكnون فيهnا أكnثر مnن          :  )Exotic(لخارجيnة  مnزارع مnن األنnواع ا     
 .بزرعها بأنواع ليست موجودة أصًال في البلد 

 موجودة مnن الغطnاء المظnلي ، وقnام الnناس بزرعها بأنواع      % 30هnي غابnات تخضnع إلدارة مكnثفة فيهnا أكnثر مnن                 : مnزارع األنnواع األصnلية     
 .طبيعيًا في ذلك البلد 

 تعريفات أخرى للغابات

هnي غابnات لnم يحnدث فيهnا تدخnل بشnرى معnروف أو حnدث فيهnا تدخnل بشnرى ولكnن منذ وقت طويل كافي                   : غابnات لnم يحnدث فيهnا اضnطراب         
 .إلعادة تكوين األنواع الطبيعية واستئناف العمليات الطبيعية لتلك األنواع 

                                                           
 ) 1999 (WRI، ) 1999( ، الفاو ) 1998(الفاو : المصدر   /9
 
 ) .WRI)  1997 ، 1999: المصدر   /10
 Iremonger et al., 1997 :المصدر   /11
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أن هnذه الغابnات معnرفة باعتnبارها غابnات عnتيقة أو بnرية أو عnذراء بينما تعرف في المصطلحات الخاصة بالغابات          : ديnم الغابnات ذات الnنمو الق    
ويمكن تعريف الغابات ذات النمو القديم بأنها غابات بلغت الذروة . بأنهnا غابnات مفnرطة النضnوج ، أو مnتدهورة أو متشيخة ، أو ذات نمو قديم               

 .ويمكن تصنيف الغابات ذات النمو القديم تبعا ألعمارها وتبعا لمعايير االضطراب .  اب بفعل اإلنسـان ولم يحدث فيها أي اضطر

 بالنسبة لمعايير األعمار 

هnل بnلغت الغابnة عمnرا تصnبح فيnه األجناس المكونة لها ثابتة نسبيًا أي بعبارة أخرى تكون فيها                 (1)
 الغابة قد بلغت ذروتها ؟

  فيه النمو السنوي المتوسط الصفر تقريبًا ؟هل بلغت الغابة عمرا يبلغ (2)

 هل بلغت األشجار السائدة العمر المتوقع لوفاة هذه األنواع في مثل هذا النوع من الموقع ؟ (3)

هnل تدهور المتوسط السنوي لنمو الغابة إلى ما دون مستوى النمو السنوي المتوسط أثناء العمر         (4)
 الطبيعي ؟

 بالنسبة لمعايير حدوث االضطراب 

  جرى تقطيع كثيف أو واسع ألشجار الغابة ؟هل (5)

 هل جرى تحويل الغابة في أي وقت بفعل البشر إلى نوع أخر من األنظمة اإليكولوجية ؟ (6)

 )أي لم يقم أحد بزرعها ( أن الغابة الطبيعية هي الغابة التي تتكون أصًال من أنواع أصلية مستقرة طبيعيًا  :  الغابات الطبيعية

يمكnن تعnريف الغابnة نصnف الطnبيعية بأنهnا ليسnت غابnة لnم يحnدث فيهnا اضnطراب بفعnل اإلنسnان كمnا أنها ليست غابة                         :  ةالغابnة نصnف الطnبيع     
وأنصاف الغابات الطبيعية هي أساسا الغابات التي أحدث فيها اإلنسان تعديالت من خالل . مnزروعة بالمعnنى الnوارد فnي آخnر تعnريف فيمnا بعد          

 .ساعدة على إعادة انتعاشـها استغالل الغابة ومن خالل الم

هnي الغابnة الnتي تنnتعش بشnكل طnبيعي بعnد حnدوث اضnطراب بشnري شديد جدًا أو اضطراب طبيعي للنبات األصلي الذي كان            : الغابnة الnثانوية   
. واقع مشابهة في المنطقة موجnودا بالغابnة ، ويnنطوي عnلي تغيير كبير في تكوين األنواع المظلية ، بالقياس إلى الغابات األولية التي تنمو في م             

ويمكnن أن يقnال أن الغابnات الnثانوية قد انقلبت إلى غابات أولية عندما يكون تشكيل األنواع المظلية مقاربًا ما ينمو في الغابات األولية في مواقع       
 .مشابهة من المنطقة 

.  من قبلها ، بينما ال تزال تلك الغابة في طور مبكر من التطور هي غابة ثانوية مزمع تحويلها إلى الزراعة التي كانت قائمة         : الغابnة التشريقية  
ويشnير ذلnك إلى أي تجميnع مnن الnزراعات الخشnبية ناشnئ من نزع أشجار الغابات الطبيعية لزراعة األرض بعد حرقها ، وهي طائفة متوسطة               

 . بين الغابة وغير الغابة في استعماالت األراضي 

زرع األنواع ( أو ال تحnدث طبيعيًا  ) زرع األنnواع األصnلية   ( ام البشnر بnزرعها بnأنواع تحnدث بشnكل طnبيعي           هnي غابnة قn      :  الغابnة المnزروعة   
 .في ذلك البلد ) الخارجة 

_ _ _ _ _ 


